GYÖRGY PÉTER

... Gőzfürdő,

és ki az,
akit megfürdet?"
Majakovszkij Kaposvárott

1929-ben az Állami Mejerhold Színház
művészetpolitikai tanácsának ülésén, jelen
művet vitatván, megkérdezték Majakovszkijt, miért is Gőz fürdő a darab címe.
„Mert ez az egyetlen, ami nem szerepel
benne" - hangzott a válasz. (Majakovszkij:
Oroszország, a művészet és mi. Corvina,
1 979. Bp. 22. old.)
S valóban, minden „egyéb" viszont
igen. Mindaz színre kerül, ami jellemezte
az 1930-as Szovjetuniót, s ami némiképp a
jelen Magyarországának az életét is
befolyásolja. A Gőzfürdő panoptikumában
sorra tűnnek fel egy korszak tendenciái a
különböző megszemélyesítések révén.
Majakovszkij hat részből álló darabja
görögtüzet, cirkuszt kívánó, totális
színházat követelő mű, mely nem is óhajt
színdarab lenni a szó hagyományos,
irodalomtörténeti értelmében - s nem is az.
Egyrészt sokkal közvetlenebbül és
direktebben reagál a korszak-ra, mint az
egy autonóm, zárt műben épp szokás,
másrészt Majakovszkij igyekezett e teljes
aktualitást szimbolizálni, többé tenni
önmagánál. A Gőzfürdő szereplői nem
emberek,
hanem
„megelevenített
tendenciák" (id. mű. 224. O.), a kísérlet
lényege épp abban áll, hogy a színház
végre teljes szélességében és nyer-

seségében ragadja meg a társadalmi valóság mindennapját, különösebb irodalmiaskodás nélkül, s mégsem csak a kabaré színvonalán maradva.
Így tehát Majakovszkij gátlás nélkül
mutatja be a bürokrácia világát, a „hivatalnok packázásait". A hat felvonás két
élesen eltérő jellegű részre oszlik. Az első
három etűdben Majakovszkij elemi erejű,
gyilkos gúnya, majd kétségbeesett öngúny
szólal meg, olthatatlan ingerültségnél
erősebb dühe a minden-kori hivatal, a
szakértelem
nélküli
be-osztott,
a
szerepével visszaélő főnök iránt. Itt, a
Feltaláló sorsára rímelve, látjuk meg a
Rendező passióját is, annak végtelenül
reménytelen vitáját a hatalom emberével.
A harmadik jelenetben ugyan-is az odáig
szereplő Diadalszkij elvtárs jelenik meg,
hogy - ellenőrzendő az ideológiai
helyességet - megtekintse az előadást azaz önmagát. Majakovszkij így foglalja
össze a jelenet lényegét: „D... színházba
megy, nézi önmagát, és azt állítja, hogy az
életben ilyesmi nem fordul elő" (id. mű.
224. O.). Mindezt figyelembe véve
érthető, ha nem tetszik neki a látvány, s
helyette
inkább
lelke-sítő,
hősi
szimbolikus kavalkádot látna a forradalom
dicsőségéről, az őt „fürdető" szatíra
helyén.
A gúnyos leleplezés, a hivatal szerkezetének bemutatása után a második részben megszólal már az utópikus Majakovszkij is. Ekkorra már működik a
Feltaláló gépe, s megérkezik a Foszforeszkáló nő, a jövő kommunizmusának
küldötte, aki megérti az igazi munkásokat,
magával viszi az arra érdemeseket,

Jelenet Majakovszkij: Gőzfürdő című szatírájából (kaposvári Csiky Gergely Színház)

és kihajítja a jövőből az érdemteleneket. A
túlvilágot, az utópia ereje által, evilágra
rántja a költő, éppoly radikális mozdulattal
idézve meg a még nem lévőt, de vártat,
mint ahogy kritikáját adja a jelennek. A
hatodik felvonásban épp a Foszforeszkáló
nő mondja el Majakovszkij és minden
radikális utópista vágyát is: „Az első
jeladásra előrerohanunk, és áttörjük a
korhadt időt." (M. vál. művei. IV. 356. O.)
Hiszen mintha épp erre rímelne Walter
Benjamin töredékének egyik mondata is:
„Cselekvésük pillanatában a forradalmi
osztályok tudatában vannak, hogy
átszakítják a történelem kontinuumát." (A
történelem fogalmáról. XV. W. B.
Angelus Novus, Magyar Helikon, 198o.
971. O.)
A radikális forradalmi mozdulat a jövő
most történő kiharcolásában áll, érthető
tehát, ha az utópista számára a mindennap: felesleges várakozás és időveszteség.
Az ilyen ember számára, mint Majakovszkij is, az újra és újra elvégzendő
folyamatos cselekvés idegen, semmi köze
ahhoz, amit ő forradalmon ért. Számára a
forradalom, amint a szerelem igazsága is,
a Foszforeszkáló nő által megjelenített
csodában áll, hiszen őszerinte: „útirány a
végtelen". A mindennapi élet, melyet
Majakovszkij amúgy is vissza-utasított,
ekkorra,
1930-as
már
megtelt
Diadalszkijokkal, érthető, ha a költő úgy
érezte, hogy eszményei és a valóság között
iszonyú diszkrepancia húzódik - s a
távolság világ és forradalmi álom között
egyre nő. Es valóban. A Diadalszkijok
1930-ban sem értették a tréfát (vagyis épp
nagyon jól megértették), s a Gőz fürdőt
gyorsan betiltották. Fél évvel később már
a költő is halott volt, s elkezdődött a
rendező, Mejerhold lassú - s reménytelen visszavonulása is. (Mindezzel - félreértés
ne essék - nem állítjuk, hogy a Gőzfürdő
betiltása okoz-ta a költő öngyilkosságát.
Am hogy a magányos, egyedül lévő költő
állapotának romlásához hozzájárulhatott,
az letagad-hatatlan.)
Ma Magyarországon még nem múlt el a
konszenzus lehetősége, a Gőz fürdő által
feltárt világ a miénk is, nincsen még itt a
2030. év, mikor már a Foszforeszkáló nő
világának paradicsomából szemlélhetnénk
előtörténetünk átkos, szomorú fejezetét.
Diadalszkij utolsó mondata: „Csak nem
azt akarják mondani, hogy nekem nincs
helyem a kommunizmusban?", ma már
nem annyira kétségbe-esetten, mint épp
gúnyosan hangzik. Hiszen a jelenben
mindenképp és sajnos

otthon van, s létén alapszik a darab érthetősége - élvezhetősége, a közönség élénk
reagálása. I la a Diadalszkijok nem lennének már legfeljebb megindultan mosolyoghatnánk, de nem röhöghetnénk vagy
épp dühönghetnénk. A Gőzf ürdő világa ebben az értelemben bizonyosan - a mi
világunk is, s legfeljebb a Feltaláló alakja
vált
még
utópikusabbá,
elképzelhetetlenebbé,
amint
a
Biciklisztov-féle „naivák" sem igen élnek
már errefelé.
A kaposvári Csiky Gergely Színház
Gothár Péter által rendezett előadása
egyszerre idézte meg, s roppant erővel, az
1930-as
évek
Mejerhold-Színházának
hangulatát, eszközeit, stílusát, színháztörténeti rekvizitumait, díszletrendszerének pár vonását, s ugyanakkor bármiféle erőszak, túlzott aktualizálás nél-kül
világított rá a mai napra, a mai, itthoni
életre. Mindehhez nem kellett semmilyen
különös utalást igénybe vennie, a
bürokrácia internacionalizmusa van olyan
erős, hogy minden további nélkül
érvényesülhet a Gőzfürdő Kaposvárott.
Gothár Péter Donáth Péter segítségével,
hiszen ketten jegyzik a díszlet-terveket
roppant pontos és hatásos színpadi világot
teremtett, amely nem egy vonatkozásában
rekonstrukciós jellegű, de egy pillanatig
sem múzeumi unalmú, s nem is szolgai
másolás eredménye.
Az első benyomás már fontos adalék, és
méltó felütése az egész estének. A
nézőtérre belépőket meghökkentő látvány
fogadja: az emeleti páholysor falát végig
hosszú felirat borítja. „Vesz-szenek a
kellékrongyok, a vacak giccs fák!
Kommunista rendező, az életet alakítsd át "
- olvashatja a néző a szöveget, de bizony
csak akadozva, mert a hatalmas vörös
transzparens ugyan magyar szö v eget rejt,
de cirill betűkkel írva hirdeti az eredeti
előadás jelmondatai-nak egyikét. (M. vál.
művei. IV. 379. O.) Lassú félhomály
ereszkedik a bámuló, fejét fordítgató
nézőre, ugyan-akkor éles reflektorfény
vetül a nézőtéri bal oldal egyik páholyára.
Idegesen matató korpulens fickót látunk valamit nagyon kereshet, hiszen felemeli a
székeket, s benéz a felirat alá is. Aztán,
ki-nek milyen gyorsan, de: „leesik a húszfilléres " . Egyszerű titkosrendőrt látunk,
aki a „Valaki " érkezése előtti szokásos
matatását folytatja épp. Majd meg is jelenik a páholyban Diadalszkij elvtárs és
neje, s ekkor újabb jelzés, finom utalás:
lám, Diadalszkij széke épp egy kicsivel

Kari Györ gyi ( Pol ja), Szentgyör gyi István (ti tkosrendőr) és Bezerédy Zol tán (Di adalszki j) a
Gőzfürdőben

magasabb, mint a többieké. Mintha kicsit
a kakasülőn csücsülne, miközben úgy
véli: méltóságteljesen terpeszkedik; aztán
méltóságteljesen
int,
a
színpadon
várakozó rendező pedig lehúzza a vörös
selymet az előszínpadot elfoglaló masináról
az időgépről.
Az előjáték pontos koreográfiája után
hatásos az első színpadi pillanat is; melyben Gothár érezhetően nagy pontossággal
követi
Majakovszkij
utasításait.
A
sötétben az első fény Focskin munkás
hegesztőgépéé, s az éles, kék fényben a
semmit hegesztő színész fölé azonnal felmagasodik hatalmas árnyéka, egyszerre
mókásan és riasztóan. A díszlet is inkább
szorongató, mintsem kellemes. ;A színpad
legnagyobb részét elfoglalja a több
szintes, nagyméretű fém-furnérutánzatú
keretes
szerkezet,
ház
és
börtön,
konstruktivista szobor és ipari tárgy
világát idézve fel.
Így aztán a színpad előterében, félig a
színpad alatt dolgoznak Csudakovék, a
Feltaláló és hűséges munkásai. A szerkezet, hatalmas díszletfal közepén lépcső,
ezen jönnek, ereszkednek le a munkásokhoz a szereplők, a jelenet többi színésze.
Itt csúszik le lvan Ivanovics elv-társ, a
semmirekellő,
ostoba
és
gyáva
középkáder, Momentálnyikov, a mint neve
is mutatja - épp „lelkes " vörös-párti
álértelmiségi és az előbbi vissz-hangja,
Mezallianszova, a tolmács, arany-ló
fogakkal és kemény fenékkel, s itt jön a
külföldi úr, Pont Geateh is.
A lépcső látványa és jelentése egyértelmű és visszautasíthatatlan. Igy aztán

a munkások közé leérkező káderek csak a
gödörből kinyújtott kezekkel paro-láznak,
lévén a munkások odalenn, de a kézfogás
felette szükségesnek látszik. Pontosan
felismerhető figurák ezek, egy-egy
mondatuk nyomán vagy épp megjelenésük alapján a nézőtér azonosítja
őket, s így is reagál mondataikra, akcióikra. A felesleges, aggodalmas, ostoba
középszintű vezető, Ivan Ivanovics
refrénszerü mondata („Van telefonjuk?
Vagy úgy, !nincs telefonjuk. Nos majd
szólok ...") már-már túlzottan olcsó
aktualizálásnak is tűnhet, holott nem az: a
szöveg eredeti. Belátható viszont, hogy
azonnal hat, mindenki érti, kik ezek, hisz
mindannyiunk életében ott vannak a hivatalnokok gyáva, senki érdekeit nem
képviselő követei. De ugyanígy ismerős a
külföldieken lógó tolmácsnő ideges és
szégyenlős vihogása, amint nem tudja
eldönteni: kivel is azonosuljon, kit értsen kevésbé.
A második felvonásra megnyílik a tér: s
megjelenik Diadalszkij hivatala, illetve
előszobája. A magas falak perspektívát
idézően tartanak össze, a térélmény egyszerre szorongatóan szűkös és tátongóan
üres.
A bal oldalon, nézőnek háttal sorban
állók „utánozzák egymás mozdulatait,
mint a széteső kártyalapok " . A hátsó falat
hatalmas üvegablak zárja le, mögötte ott
ágál a telefonáló, intézkedő Diadalszkij
árnyéka, visszaidézvén az első jelenetet.
A tér közepén pedig, szakrális tárgyként,
ott mered a hatalmas író-asztal, mellette a
Hivatal Cerberusa

Optimisztyenko elvtárs. E jelenetben tűnik
fel a színpadon Diadalszkij : a fontosságtudatából kimozdíthatatlan „Főelőcsop.
vez.", aki méltósággal viseli önnön
szellemi horizontjának szűkösségét, mellesleg soha senkinek nem volt módja arra,
hogy erre ráébressze. Itt ágál Optimisztyenko: a Hivatalhoz hű titkár, az
Állam érdekeinek buzgó képviselője, az
ismert kishivatalnok, aki már képtelen
embernek látni a nálánál lejjebb lévőt,
felfelé nézve viszont csak félisteneket
észlel.
Gothár e jelenetet aggodalmas precizitással valósítja meg, hiszen Diadalszkij
belépője valóban döntő hatáseleme az
előadásnak. S mind a nagyfőnök, mind
titkára tökéletesen megvalósított elképzelés. A reálissá tételben nagy szerepe van a
finom árnyalatok iránt komoly érzéket
mutató Koppány Gizi (m. v.) jelmeztervezői munkájának. Optimisztyenko zakója például túl nagy, míg Diadalszkij alig
fér a sajátjába. Egyikük még bele-nőhet
szerepébe, másikuk már túl van rajta, és
még nagyobb íróasztalok felé kacsinthat.
Megismétlődik a páholyjelenet utalása:
Gothár ezúttal is túl magas székre, kakasülőre ülteti Diadalszkijt, s így a hivatalos ember elszánt méltósága, igyekvő
komolysága ellenére is nevetséges. Gothár
felhívja a figyelmet: ez az embertípus van,
de nevetni rajta nemcsak el-méleti
lehetőség. Mindaz, amit Diadalszkij
összebeszél: az az egész darab lehető
legkabarészerűbb része, „az előadásszerűen felemelt színvonalú" beszély teljesen értelmetlen, jelentését vesztett.
Majakovszkij itt igazán nem fogta viszsza
magát, s Gothár jó érzékkel látta, hogy ez
ügyben pontosan követnie kell az írót. Igy
lesz aztán Bezerédy Zoltán, Diadalszkij
alakítója,
az
első
rész
abszolút
főszereplőjévé, azaz alakításának elemzésével nem várhatunk, amit a színész itt
nyújt, az minden ízében az előadás és a
rendezői elképzelések lényege.
Nem pusztán arról s csak arról van szó,
hogy Bezerédy, aki annyi rangos
epizódszerep után végre főszerephez jutott, hátborzongatóan jó formában van, s
alakítása ellenállhatatlan. Nem elégszik
meg azzal, hogy eljátsszon egy sémát,
nem elégszik meg a legegyszerűbb, de
még feltétlen tisztességes megoldással.
Bezerédy mintha minden ilyen embert el
akarna játszani, azaz észrevéve, hogy
Diadalszkij nem egy személy, hanem
tendencia, ezért eljátszotta annak minden
lehetséges változatát, az összes lehetséges

Diadalszkijt. Mintha magát a diadalszkijizmust láthattuk volna. Bezerédy valóban
totális színházat teremt. Totyogó járása,
valódi rémületei és áldühei, igaz gyűlölete
és mézesmázos ostobasága s a mindezen
eluralkodó
életbenmaradási
ösztöne
egyszerre érvényesül. Bezerédy parádésan
bánik hangjával: hol a hoszszú
mássalhangzókat ejti röviden, hol egész
mondatok hangsúlyát emeli fel hisztérikus
fenyegetően, hol dermesztő-nek szánt
vakkanásokat hallat, hol épp hogy csak
felnyög az ijedtségtől. De mimikája sem
marad le, szemöldökei külön is élnek - az
ilyen komédiázás-hoz kell a legtöbb
fegyelem, összeszedettség.
Külön is elemezhető lenne például
kézjátéka, minden gesztusa. Az ideges
ujjropogtatás éppúgy, mint a fenyegető
karlendítés vagy a cinkosságot kifejezni
vágyó hüvelykujj moccanása.
Fontosak e gesztusok, hiszen világossá
válik, hogy mindenki számára a saját, az
általa ismertet játssza el Bezerédy, s
valóban, minden néző felismerheti a neki
rendelt Diadalszkij egyéni gesztusait. A
Gőzfürdő egész előadása alatt valószínűleg
ekkor röhöghet - nincs erre jobb szó - a
néző, hiszen az első rész harmadik
felvonása, majd a második rész már nem
ad erre okot-módot.
A harmadik felvonás már nem a komédiáé, hanem sokkal inkább a tragikomédia megjelenéséé. Diadalszkij látogatását Gothár azzal egészíti ki, értelmezi át,
hogy a Rendezőt a Csudakovot is alakító
Jordán Tamással játszatja el. Mindettől
viszont még riasztóbb s élénkebb lesz a
jelenet. Hiszen ha a Feltalálót és a
Rendezőt
ugyanaz
játssza,
akkor
Diadalszkij önazonossága is fenyegetőbb,
erőteljesebb lesz. Bezerédy tehát a már
ismert páholyában helyezkedik el, míg a
színpadot az ekkor nézőként viselkedő
színészek foglalják el, szemben ülve
velünk, távcsöveikkel bámulván minket.
A valódi nézők tehát két tűz közé
kerülnek, fejük fölött történik minden. A
Rendező a nézőtéren sétál, a középső
sorok közötti térben rohan föl-alá,
vitatkozik, ágál, könyörög, dühöng. Diadalszkij pedig a valódi páholyból ontja
szövegét, és sorra kerülnek a többiek is,
hiszen ekkor mondja el Mezallianszova
remek kis monológját, amely Csákányi
Eszter talán legremekebb villanása ezen
az estén. A fenyegető és ostoba diadalszkiji közhelyeket hallgatván az ugyancsak ostoba Mezallianszova is fellelkesül,
hirtelen felpattan a mellette üldögélő,

hortyogó angol mellől. Csákányi jelmeze
itt is rendkívül fontos. A reprezentáció
szolgálati egyenruháját viselő állami tolmács áll előttünk, csipkében, virágos
kisestélyiben, egyszóval munkaruhában.
„Mutassanak nekünk szép embereket..." kezdi felkiáltását, s vágytól eltelve
folytatja: „... burzsoá züllést. H a a z
agitáció megkívánja, még hastáncot is." Itt
már-már elcsuklik Mezallianszova hangja,
de csak folytatja tovább. „Mutassák meg a
színpadon... hogy van foxtrott, meg hogy
milyen az új szoknya-divat a régi, rothadó
világban ..." Csákányi alakításában
leplezetlenül tör föl a v á g y a maga
kifordult s nevetséges módján. Hiszen ez a
nő a civil élet után vágyik, amely oly
egyszerű lenne és oly elérhetetlen, s a
színésznő nagy teljesítménye abban áll,
hogy Mezallianszova e pillanatban éppoly
megható, mint amilyen nevetséges. Azt
hiszem, épp ez volt az a pillanat, amit
színházi felismerésnek, realizmusnak
tekinthetünk. Hiszen ki ne ismerné ezt a
tudathasadást, ki ne élte volna már át, amit
oly hevesen él át e nő, még ha oly ostobán
is. A rendező viszont nem bírja tovább
Diadalszkij érveivel szemben, eleget tesz
a köve-telésének, s nekilát megrendezni a
szimbolikus forradalmi előadást.
Gothár itt halálos pontossággal építi fel
a kaposvári „balettek" egyik remek, e
színházra oly jellemző jelenetét. A színpadot vörös fény borítja el, s rózsaszínvörös kabátokat öltenek a szereplők is,
hogy eltáncolják, végigrohanják a szimbolikus, allegorikus forradalmi színház
nagyjelenetét. Gothár a színpad hátsó
oltárfülkéjébe állít egy húszas évekbeli
fotókról ismert jelmezbe öltöztetett fiút s
lányt, akik aztán egész pontosan végigjátsszák a mejerholdi biomechanikus gyakorlatok nagy részét, a késdöfést, a nyakba ugrást stb. Ugyanakkor mintha kicsit
túl jól is sikerülne e szöveg szerint kibírhatatlan, parancsra rendelt allegória, s
mindabba, amit Diadalszkij a valóság helyett követel meg, a Rendező is egész
lelkét beleadja. Finom és elegáns módon
utal tehát Gothár a mejerholdi színház
paradoxonára, kétértelműségére, a forradalmi szimbolizmus kizsákmányolhatóság á r a vagy kiürülésére. Így villantja fel az
orosz avantgarde fenyegetettségét is,
miközben folyik a mozgássorozat, a
szereplők rohannak, s a nézők joggal
nevethetnek a Tőkét játszó Gőz elvtárson
(sic!), aki valóban méltóan s lelke-sen
haldoklik a forradalmi csoportok ütemes
rugdosása alatt. Megkockáztat-

nám, e vörös fényben úszó, ventillátor
lobogtatta zászlók karneváljának van egy
hazai utalása, finom oldalvágása is. Hiszen
ha a mejerholdi eszményt parafrazeáló
színházat épp Jancsó
eszközeivel,
vonulásaival, színpadképével valósít-ja
meg Gothár, akkor mindezzel figyelmeztet
egy kicsit ez utóbbi kiürülésére is. A
forradalmi didakszis akkor válik teljessé,
mikor a lobogót Diadalszkij is felavatja, s
ekkor már valóban a kínai forradalmi
operák hangulata uralkodik a színpadon,
valóság, szatíra egyaránt oda. A hazug
konszenzust Diadalszkij rossz-kedvére,
Biciklisztov rontja el, aki nem elégszik
meg a számára rendelt hellyel, s
felbosszantja az önmagát játszó Főelőcsop. vez.-t.
Az egész betét pontosan megmutatja
Gothár koncepciójának előnyeit: a hatásosságot, az ökonomikus összefogottságót
s az irónia távolságteremtő erejének
maximális felhasználását.
A distancia és az óvatosság jele például
az előadás kísérőzenéje, amely minden
forradalmi lendülettel és szatírával
ellentétben lassú, álmatag, s újra és újra
csendesen szivárog, folydogál a színpadi
változások sötét perceiben. Ez az inadekvát, első pillanatra érthetetlenül ide
nem tartozó zene az, amely épp a kollektivitás, a forradalmiság világával szemben
erőteljesen hangsúlyozza a magánszféra,
az intim valóság létét. Gothár mintha
eljátszana az elidegenítési effektussal, hiszen egy végletekig elidegenített darabtól
távolít el a kellemesen giccses, lágy
zenével.
Az egész előadás, a darab hangulata is
megváltozik a második részre, és mind-ez
több ponton is megbontja az addigi
egységet, hatásosságot. Az első rész általános struktúraelemzésével szemben a
második a líráé, itt a személyiségek már
fontosabb szerephez jutnak. Megérkezik a
Foszforeszkáló nő, ki a hagyomány szerint
a komszomolisták javaslatára került a
műbe (id. mű. 2 2 1 . o . ) , s ekkor
kezdődik el a „korhadt idő áttörésének"
manővere is. A komédia még folyta-tódó
szála mellett e részben már erős szerephez
jut a sóvárgott utópia, a Foszforeszkáló nő
által
képviselt
megértés,
igazság,
bölcsesség. S itt, ezen a ponton Gothár
megoldhatatlanul nehéz helyzet-be került.
Hiszen ha Biciklisztov utópizmusa mára
irreális lett, akkor biztos az is, hogy szinte
teljesen megszűnt az, amely létrehívta a
Foszforeszkáló nő lényét. S ha bizonyosak
lehetünk
abban,
hogy
Diadalszkij
alakjának ma is van

Csákányi Eszter (Madame Mezallianszova) és Helyey László (Optimisztyenko)
Majakovszki j szatí rájában (Fábi án József fel vételei )

reális fedezete, be kell látnunk, hogy
mindez már nem áll. a „megváltást, de
most" sürgető aktivizmusának időt áttör-ni
igyekvő lendületére. Így Gothár sem
tehetett mást, mint hogy lírai szomorúsággal, derűvel figyelhette s valósíthatta meg
a Foszforeszkáló nő alakját, hiszen ha
másként járt volna el, s megkísérelte volna
az utópisztikus fantasztikum pátoszának
teljes feltámasztását, úgy egy-szerűen
hiteltelenné tette volna az egész előadást.
Így viszont, sajnos -. s mégis-csak ez volt
a kisebbik rossz -, megváltozván a belső
arányok s jelentés-összefüggések, leállt a
tempó, széttört a ritmus, akadozottá,
töredezetté lett az elő-adás. Hiszen ha az
első részt épp az jellemezte, hogy Gothár
minden egyes pillanatot pontosan
egymáshoz illesztett, akkor itt mintha leleállna, s keresné a megoldást, érezhetően
és érthetően kívül maradván az utópikus
örömön
így nem mindig tudta megoldani, feldolgozni a helyzeteket. A vizuális jelrendszerek szintjén egyébként továbbra is
meghökkentő pontos, elegáns az előadás,
hiszen a magyar szöveg már ismert, cirill
betűs változatával megírt plakátokat
cipelő munkások egyenesen a húszas
évekből léptek elő, s valóban, Rodcsenko

és Majakovszkij közös munkái kerülnek a
színre. Kiváló és mozgalmas az idő-kórus
is, s nem véletlen az sem, hogy épp az első
rész végének tömegjelenetét ismétli
stílusában, hangulatában egyaránt.
Sajnos kidolgozatlanok és érdektelenek
lettek az egyéni drámák, Diadalszkijnak és
Poljának a viszonya, Optimisztyenko
köpönyegforgatása stb. S ekkor már nem
tudjuk
újult
figyelemmel
követni
Diadalszkijt sem, hiszen mindent tudunk
róla, s az ostobaság újabb és újabb
állomásai érdektelenek. Végre is csak
akkor lenne számunkra érdekes e vergődés,
ha bennünk is létezne az az utópisztikus
igény,
amely
megteremtet-te
a
Foszforeszkáló nőt, és ami létre-hozza a
főhős vele szembeni igaztalanságát.
Viszont saját világképéhez s a finom irónia
kívülállásihoz tér vissza az előadás végén
Gothár az időutazás jelenetében. A
színpadra emelt gép állványok közé
szorított plexilapjai közé sorakoznak,
zsúfolódnak össze az indulni vágyók, egyre
és egyre többen, kicsit szorongva, ideges
tétovasággal inkább, mintsem örömmel. A
vakító görögtűz elmúlván, ott állnak még
mindig a gépen, arcuk a plexinek szorítva,
a semmit bámulva mindazok, akiket a jövő
nem

fogadott be, s akiket viszont épp ezért
ismerünk mi is; élő alakok, mindenféle
hitnek híjával, s akikkel szemben nekünk
sem lehetnek illúzióink. Diadalszkij,
Mezallianszova,
Ivan
Ivanovics,
Momentálnyikov
s
Optimisztyenko,
Ermitázsov s Pont Geatch maradtak itt. Ok
azok, akiket Majakovszkij ítélete a jövőből
ki-rekeszthetett, ám a jelenből nem. S így
aztán Diadalszkij utolsó, darabzáró mondata sem annyira kérdés inkább, mint-sem
fenyegetés: „Csak nem azt akarják
mondani, hogy nekem nincs helyem a
kommunizmusban?!"
Igen nagy kihívás lehetett a kaposvári
társulat számára szembenézni a mejerholdi
szellemmel, megidézni azt, s eközben
eleget tenni a saját korunk által követelt
játékmódnak.
Bezerédy
Zoltán
Diadalszkijáról már volt szó, csak hangsúlyoznunk lehet, hogy milyen figyelem-re
méltó is a fegyelmezettség és energikusság
e kettőse. Kari Györgyi Poljája sajnos
kudarc. Az elhanyagolt, hisztérikusan élni
vágyó feleség inkább csak a felszínen
létezett, s különös módon a jel-meze
pontosabb
maradt,
mint
alakítása.
Hanghordozás, gesztus és beszédmód
érthetetlenül és indokolatlanul enervált és
modoros maradt. Kari Györgyinek nincsen
oka arra, hogy szert tegyen egy modorra,
főként akkor, ha ővele szemben nem
alkalmazzák a skatulyába zárás egysíkúvá
tételének színészt tönkretevő módszerét.
Alakítása görcsös volt, a játékhoz
szükséges
felszabadultság
hiányzott
belőle. Helyey László Optimisztyenkóként
ismét megmutatja, hogy érdemes volt
visszatérnie Kaposvárra, hiszen úgy tűnik,
végképp megszabadult a hórihorgas figura
már-már
sztereotip
sémájától.
Optimisztyenko nem csupán egy a
karakterek közül, hanem pontos fegyelemmel kimunkált, saját stílussal bíró
alakítás, mely kellően rímel Diadalszkij
alakjára. Igy válaszol egymásnak a két
káder szemüvegjátéka, hiszen mindketten
unos-untalan
visszamenekülnek
komolyság és hatalom emez apró szimbólumához. Ha Bezerédy totyog, akkor
Helyey már-már tornatermi óriásléptek-kel
szeli át újra és újra a színpadot, árad belőle
a teljesítmény- és tettvágy s a higgadt
személytelenség, neki mind-egy, hogy ki
az, csak főnöke, csak állama legyen.
Az emberi dráma villan fel Ermitázsovban, a csata- és tájképfestőben, s
Dánffy Sándor örömmel röhögi ki
Diadalszkijt, amint a háta mögé kerül,
világossá téve, hogy szemben a hivatal

nokokkal, e világban még érző emberek
élnek. Serf Egyed Momentálnyikovja
párban jár Ivan Ivanovics elvtárssal, akit
Cserna Csaba alakít. Egyikük a rettegve
szolgáló, törleszkedő álértelmiségi, másikuk pedig az elcsuklóan ostoba, semmiből semmit nem értő középkáder. Serf
és Cserna bohóctréfaszerű összeszokottsággal dolgozták ki figurájukat, teremtették meg a stílusparódiákat. Serf a
cinizmuson túlmenő igyekezetet, Cser-na
pedig a mindig rettegő kádert állította
elénk. Gőz István Pont Geatchként és
„Tőke"-ként egyaránt kiváló volt. Jól élt
fizikai adottságaival, mintha gólyalábakon
mászkált volna a színpadon. ijedten
igazgatta
szemüvegét,
világosan
sejthettük, soha nem biztos abban, hogy
érti-e valaki is, amit mond.
Jordán Tamás számomra hitelesebb volt
Rendezőként, mint Feltalálóként. Ha
Csudakov
megvalósítása
szakmailag
korrekt és pontos volt, akkor Jordán
Rendezőként szenvedélyes és személyes
vallomást tehetett a színházi ember keserű
felismeréséről, a képességek autonómiájának és kiszolgáltatottságának kettősségéről. Nehéz helyzetbe került Kuna
Károly Biciklisztovként, hiszen a lelkes,
naiv fiatalember szerepe nem tette lehetővé, hogy leküzdje saját túlzásait,
felesleges gesztusait. Nem pont ez a szerep volt az, amellyel túlléphetett volna
önmagán. Csákányi Eszter Mezallianszováját ugyancsak a pontos kidolgozottság
jellemzi, humor és irónia nagyszerű
erénye. Sikeres ötlet volt Dvojkin, Trojkin
és Foszkin hármasa, hiszen Kisvárday
Gyula és Hunyadkürti György rutinja,
gyakorlottsága átsegítette a lámpa-lázon
Gáyer Róbertet is. Kisvárday egyébként
remekül alakította a biomechanikus
gyakorlatot, Hunyadkürti pedig ismét csak
kíméletlenül
naturalista,
ugyanakkor
emberi tudott lenni. Sajnos, a Gothárt e
tekintetben
jellemző
bizonytalanság
uralkodott Lázár Kati Foszforeszkáló nőalakításán is, hiszen munkájából szinte
minden, e színésznőt egyébként valóban
jellemző erény hiányzott. Téveteg volt,
érthetetlenül riadt, de hát ő sem kerülhetett
kívül az egész előadás és rendezés
legnagyobb dilemmáján. Végül meg kell
még emlékeznünk Gyuricza István kíváló
Nocskinjáról,
a
sikkasztó
kedves,
humoros,
emberi
figurájáról,
s
Remingtonováról, a szerencsétlen, ajakát
festő gépírónőről, akit Tóth Eleonóra
játszik. Az előadás zenéjét Fuchs László
készítette, s a darabot Lányi Sarolta
fordításában adják.

SZÁNTÓ JUDIT

Két krimi kétfajta színházfelfogás
. . . a József Attila Színházban
és Szolnokon

Színházbajáró évtizedeim kezdetén még
divatoztak a merev s kötelezően betartandó műsorkategóriák: egy új magyar,
egy régi magyar, egy szovjet, egy népi
demokratikus, egy haladó nyugati - szezononként mind abszolválandó volt, nem
lehetett, mondjuk, két effélét egy affélére
beváltani. Újabb időkben - e k a tegóriák
örvendetes lazulásával - egy új
műsortervi fejléc került előtérbe: a szórakoztató darabé, amely, mint olyan,
komoly karriert csinált: a „tűrtből" átkerült a „támogatott" kategóriába. A
megélhetési gondoktól törődött, az
(emelkedő) színházjegyárakon is egyre inkább takarékoskodó közönséget be kell
csalogatni a színházba, s ott úgy jól
tartani, hogy máskor is visszajöjjön - íme
e műsorréteg kétségkívül megfon-tolásra
érdemes hivatkozási alapja.
Magam azonban változatlanul egyet-len
műsorkategóriában hiszek: abban az
előadásban, amelynek, az adott szöveg
specifikumain túl, alapvetően s z í n h á z i
funkciója van, amellyel a bemutató
színház saját mondanivalót képvisel, s
valamilyen irányban túl kíván lépni tegnapi önmagán. Legyen a darab „szórakoztató" - tehát operett, bohózat vagy
vígjáték, musical már nem feltétlenül,
szatíra még sokkal kevésbé - vagy klaszszikus tragédia - sajnos, bele kell nyugodnunk, hogy ez utóbbi csak egy kisebbséget szórakoztat -, előadásának létjogosultságát az én számomra az adja meg,
hogy az adott színház valamit ki akar
próbálni általa: szerzőt, stílust, drámai
vagy színházi irányzatot, játékmódot, új
színeket és hangsúlyokat az együttes játékban stb. - netán még a nemzeti
színkultúrát is gazdagítani kívánja.
A József Attila Színház legújabb bemutatójával igazából ez a bajom: manapság sajnos egyre tipikusabb módon
úgy döntöttek, hogy itt most „szórakoztatva lesz", hogy mivel és hogyan, az
szinte másodlagos szempont, illetve mégsem egészen: mindenképpen úgy, hogy a
szokványra, a bevált reflexekre, a legkényelmesebb, legkonzervatívabb nézői
beidegzésekre alapozzanak. Már a
darabválasztás sem volt túl igényes, bár

